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ANÁLISE DO PROJETO DE LEI DE RADIODIFUSÃO
EM TRAMITAÇÃO NA ARGENTINA

Cláudio Nazareno

1. INTRODUÇÃO

Em Março de 2009, o Poder Executivo argentino enviou ao Congresso
daquele país projeto de lei propondo um novo marco legal para a radiodifusão. Chamado de Ley
de Radiodifusión, o projeto é tão abrangente quanto polêmico. Enquanto busca dar um novo marco
legal a serviços que são regidos por leis da sangrenta ditadura argentina e assinadas por nomes
como Videla, Martinez de Hoz e Harguindeguy, o novo diploma busca redesenhar as
comunicações sociais, promovendo o conteúdo nacional e estabelecendo diretrizes de capital
cruzado e de limites de propriedade aos grandes grupos de comunicação.

A televisão por assinatura daquele país é citada como exemplo de
desenvolvimento e de penetração. Enquanto o Brasil ostenta índices próximos a 15%, a
Argentina possui mais da metade dos domicílios com televisão por assinatura.1 Digno de nota é o
fato de o número ter sido atingido mediante total desregulamentação do serviço, pois não há
diploma legal para nenhuma modalidade de televisão por assinatura. No entanto, essa expressiva
penetração esconde um mercado excessivamente concentrado, comparável ao caso brasileiro,
onde um grupo, as Organizações Globo, possui poderes significativos de mercado em toda a
cadeia produtiva do audiovisual. A exemplo do caso brasileiro, o maior grupo de comunicações
do país vizinho, o Grupo Clarin, possui jornais de grande circulação, canais de radiodifusão, de
televisão por assinatura, distribuidoras de cabo e por satélite, assim como é detentora dos direitos
de exclusividade sobre os principais eventos esportivos.2

O presente trabalho analisa o projeto enviado e faz uma comparação
com o sistema legal vigente no Brasil e ainda apresenta eventuais interseções existentes com a
proposta do novo marco legal para a televisão por assinatura, atualmente em discussão na Câmara
dos Deputados e no país, no âmbito do PL 29/2007.

                                                          
1 Televisão por assinatura, www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/catv.pdf, acessado em 26/06/09.
2 Como Menem abriu a mídia ao capital estrangeiro, http://www.sjsc.org.br/antigo/noticias/midia_argentina.htm,
acessado em 26/06/09
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2. O PROYECTO DE LEY DE RADIODIFUSIÓN

Como dito na introdução, o projeto de lei é bastante extenso e
abrangente. Em seus considerandos a proposição foi dividida em 21 pontos relevantes e foi
apresentado um quadro comparativo entre a nova lei proposta e a vigente, Decreto-Lei no

22.285/80.

Tabela I - Os principais pontos do PL  e da legislação existente na Argentina

Tema Decreto-Lei da ditadura PL

Objeto Rádio e televisão.
Todos os Serviços de Comunicação
Audiovisual, independente da tecnologia.

Liberdade de expressão
Admite restrições.

Garante o direito humano universal - o
direito à informação.

Autoridade de aplicação Poder Executivo Novo Conselho Multisetorial e Participativo.

Proteção à produção
nacional

Sem previsão. Cotas de 70% no rádio e 60% na TV.

Outorgados
Inicialmente somente
comercial.

Reserva de canais ao setor público Federal,
Provincial, Municipal, Universidades  e
Associações.

Controle de propriedade
Permitia até 24 licenças na
radiodifusão.

Limita em 10 licenças nacionais e introduz
outros limites, tais como de poder
significativo de mercado na televisão por
assinatura.

Desverticalização
Permitia a propriedade de
licenças em toda a cadeia.

Estabelece limites à exclusividade e à
formação de monopólios.

Conteúdos de interesse
nacional

Permite a codificação de
sinais esportivos.

Jogos relevantes deverão ser transmitidos
pela radiodifusão.

Prestadores de serviços
públicos (concessionárias de
telefonia e outros)

Objeto social único e
exclusivo para a radiodifusão.

Poderão participar concessionárias, desde
que outras empresas possam prestar o
serviço (da concessão) em 50% de seu
mercado.

Controle de preços Sem previsão. Institui a tarifa social.
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Nas definições da lei o projeto define radiodifusão como sendo aberta ou
paga para recepção fixa ou móvel. A radiodifusão aberta é para recepção livre e gratuita e a por
subscrição poderá utilizar espectro ou meios físicos. Em consequência das definições adotadas o
PL estabelece um novo marco legal para todos os serviços que transmitam conteúdo de áudio ou
audiovisual, incluindo no diploma a radiodifusão (no caso, a assim considerada no Brasil).

Produção nacional é considerada aquela produzida no país, em regime de
co-produção ou não, e da qual participem, no mínimo, 60% de atores e técnicos argentinos. Da
mesma forma um sinal nacional (um canal de programação) é caracterizado como aquele que
possui 60% de seu conteúdo como sendo nacional. Caso contrário, o sinal será considerado
estrangeiro.

O projeto cria como principal agente regulador dos Serviços de
Comunicação Audiovisual a Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual. A
nova autarquia dependerá da Secretaria de Meios de Comunicação (equivalente ao Ministério das
Comunicações brasileiro) vinculada à Chefia do Gabinete de Ministros (Casa Civil). A autarquia
será dirigida por um Diretório composto por cinco indicações do Executivo, dois dos quais
indicados por Comissão Mista do Congresso específica para o segmento do setor audiovisual e
deverão representar as segundas e terceiras minorias.

A participação de capital estrangeiro está limitada a 30%, salvo para
aqueles países que possuam acordos que reconheçam capitais argentinos como sendo nacionais.
No caso, a Argentina possui o "Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de
América sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones". Nesse caso, bastaria a
empresas estrangeiras terem sede nos EUA, ou lá constituir filial, e serem detentoras de 100% dos
capitais referentes a empresas exploradoras dos serviços de que trata a lei.

Para os casos em que concessionárias de serviços públicos (incluindo de
telefonia) queiram prestar serviços de televisão por assinatura, é prevista uma avaliação prévia pela
Autoridade. A autarquia deverá solicitar ao Sistema de Defesa da Concorrência um parecer de
modo a que sejam estabelecidas as condições em deverá ser prestado o serviço. Para o caso
específico de empresas de telecomunicações, a operadora deverá atender, em pelo menos metade
de sua área de outorga, interconexão e desagregação de elementos de rede com outros
operadores, portabilidade numérica e facilitar o acesso a sua infra-estrutura de suporte (postes,
dutos, etc).

Poderão prestar os serviços objeto da lei sociedades comerciais, públicas
e da sociedade. As outorgas terão duração de 10 anos, prorrogáveis uma única vez.
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Com relação aos limites de concentração foram instituídas regras de
âmbito nacional e local. Uma mesma entidade poderá deter 10 licenças nacionais de radiodifusão
e a titularidade de uma programação (marca de canal). Além do mais, a entidade poderá deter até
24 licenças de radiodifusão por meio físico para assinantes em localidades distintas. Em nenhum
caso a entidade poderá prestar serviços a mais de 35% dos habitantes do território nacional ou de
assinantes de cada modalidade. Em cada localidade as empresas poderão deter uma rádio AM,
duas FM (onde existirem mais de 8 estações em operação), uma licença de radiodifusão paga ou
aberta. No entanto, no total da localidade, nenhuma entidade poderá deter mais do que três
outorgas.

Com relação à formação de redes nacionais, a proposição estabelece que
o tempo destinado à veiculação de conteúdos relativos a redes não poderá exceder o limite de
30% do tempo diário.

O conteúdo nacional, regional e educativo é potencializado nos serviços
sonoros e de televisão, aberta e por assinatura de recepção fixa, pela proposta. As rádios
comerciais deverão veicular 70% do conteúdo, assim como 30% das músicas, nacionais. Para as
públicas os percentuais são outros e inclui-se, somente para estas, cota de 20% de programas
educativos. Para a televisão aberta 60% da produção deverá ser nacional, 30% de produção
própria e 10% independente. Os serviços de televisão por assinatura de recepção fixa deverão
veicular todas as emissoras públicas nacionais. Para os serviços que não se utilizarem de satélites,
deve ser distribuído um canal de programação própria às emissoras de sua área de outorga e a
todos os canais públicos das localidades. A autarquia poderá ainda, por regulamentação,
determinar um mínimo de canais nacionais e do Mercosul.

Ainda com relação a cotas, os serviços de televisão, aberta ou paga,
deverão estrear em cada janela de exibição 6 filmes, dos quais até 2 telefilmes, independentes e
cujos direitos de transmissão tenham sido adquiridos antes da fase de produção. Para entidades
que prestem serviços para mais de 20% da população nacional a cota poderá ser substituída
mediante a aquisição de direitos sobre filmes até o limite de 0,5% do faturamento anual da
prestadora.

O horário de proteção das crianças e adolescentes é criado nos serviços
de audiovisual. Das 6h às 22h os programas, propagandas e avanços da programação deverão ser
de classificação indicativa livre. Entre as 22h e as 24h, aptas para maiores de 13 anos e, no
restante, das 24h às 6h, restritos para maiores de 18 anos. Nos canais codificados a programação a
partir das 22h é livre de restrições. O projeto remete à regulamentação o número mínimo de
horas de programação infantil que deverá ser veiculada na televisão aberta, desde que pelo menos
a metade seja de produção nacional.
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Com relação a eventos de interesse nacional, em especial jogos de
futebol, a proposta estabelece que deverá ser realizada consulta pública para estabelecer uma
listagem de eventos que mereçam a fixação de condições especiais para sua comercialização com
exclusividade. A veiculação desses eventos não poderá impedir a população de todo o território
nacional de acompanhar esses acontecimentos esportivos ao vivo e gratuitamente. Ainda com
relação a esses eventos, é assegurado o livre acesso para a geração de informativos e de imagens,
limitados à geração de matérias de 3 minutos.

Sobre a publicidade é determinado o limite máximo de 12 minutos por
hora (20%) na televisão, aberta e fechada, e 14 (23%) para a radiodifusão sonora. Canais pay-per-
view não poderão veicular publicidade.

A nova proposta se dispõe, também, a reservar para as entidades públicas
espaço no espectro radioelétrico. Para a televisão pública nacional e para cada Estado foi
reservado um canal de televisão aberta, uma FM e outra AM. Para os Municípios a reserva é de
uma FM. No caso das Universidades nacionais, a previsão é de uma televisão aberta e uma FM ou
AM, podendo ser outorgada uma freqüência adicional exclusivamente educativa. No entanto, a
proposta mais revolucionária contida no projeto prevê a reserva de um terço das freqüências para
sociedades sem fins de lucro.

Na transição para a radiodifusão digital, a lei prevê que o canal digital
deverá transmitir o mesmo conteúdo da televisão analógica e que quando o sinal for digital
somente, uma parte do espectro deverá ser de recepção livre e gratuita.

O novo instrumento institui uma contribuição econômica proporcional
ao faturamento. Emissoras de televisão e serviços por assinatura recolhem de 2 a 5% do
faturamento bruto e as rádios entre 2,5% e 0,5%. O montante arrecadado deve ser aplicado da
seguinte forma: 25% para o instituto nacional de cinema, 8% para o instituto de teatro, 30% para
a televisão pública, 27% para a autarquia, 3% para a defensoria do audiovisual, 3% para o
Conselho criado e 4% para projetos especiais de fomento e comunitários. A contribuição poderá
ser deduzida em até 30% para aquelas emissoras que investirem em produção.

A lei propõe também a criação da Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado como veículo de radiodifusão pública. O ente terá um Conselho Consultivo com a
finalidade de exercer o controle social do cumprimento dos objetivos para a qual a entidade foi
criada. A direção executiva da sociedade será indicada pelo Poder Executivo (3 membros) e por
Comissão Mista específica do Parlamento (1 membro da segunda minoria e outro da terceira
minoria). Além de contar com recursos provenientes de parcela da contribuição descrita
anteriormente, os canais poderão veicular publicidade. Da mesma maneira as emissoras
universitárias poderão veicular publicidade.
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3. COMPARAÇÃO COM O MARCO LEGAL BRASILEIRO

No caso brasileiro, o marco legal da televisão aberta, da por assinatura, da
televisão pública e a questão da promoção dos conteúdos nacionais, assim como limites à
publicidade, propriedade e ao capital estrangeiro possui instrumentos legais diversos e outros
ainda a serem promulgados.

Tabela II - Marco legal da comunicação audiovisual no Brasil

Ano Instrumento Legal Disposto

1962
Código Brasileiro de
Telecomunicações

Recepciona o serviço de radiodifusão, estabelece limites de 25%
do tempo para propaganda.

1967 Decreto-Lei 236

Cria a televisão educativa e estabelece limites à propriedade.
Rádios: 4 estações de OM e 6 de FM locais, 3 OM e 3 OT
regionais e 2 OC e 2 OM nacionais. Televisão: 10 (no máximo 5
em VHF) e máximo, duas por Estado. 

1991 *
Projeto de Lei 256 (Dep.
Jandira Feghali)

Estabelece cotas de produção nacional, regional, local e
independente na radiodifusão. Projeto em tramitação no Senado
Federal.

1995 Lei do Cabo
Limita em 50% a participação de capital estrangeiro no serviço.
Determina canais públicos e da radiodifusão de distribuição
obrigatória.

1997

Decretos, Portarias e
Regulamentos para
serviços por assinatura

Regulamentos dos serviços de TVA (monocanal por assinatura
em UHF), MMDS (multicanal por microondas) e DTH
(multicanal por satélite). No TVA é vedada a participação
estrangeira; no MMDS e no DTH não há limites.

1997
Lei Geral de
Telecomunicações

Libera as telecomunicações ao capital estrangeiro, porém exclui a
radiodifusão e a televisão a cabo deste diploma. Os contratos
com as concessionárias de telefonia, advindos após a
promulgação desta lei contêm cláusulas que as impedem de
prestar serviços de TV a cabo.

2001
Regulamento de Serviços
Multimídia

Serviço de telecomunicações por transmissão de dados que pode
oferecer conteúdos audiovisuais, mas que não pode se confundir
com as modalidades de telefonia e de televisão por assinatura.
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Ano Instrumento Legal Disposto

2002
Lei do capital estrangeiro
na radiodifusão

Regulamenta o limite disposto na Constituição Federal de 30%
na participação do capital estrangeiro na radiodifusão e nas
empresas jornalísticas.

2007*
Projeto de Lei 29 (Dep.
Bornhausen)

Unifica toda a legislação da televisão por assinatura, libera o
mercado ao capital estrangeiro e às empresas de
telecomunicações. Ao longo de sua tramitação o projeto
incorporou dispositivos sobre Internet, cotas para a produção
nacional e seu fomento e carregamento obrigatório da
radiodifusão. Atualmente em tramitação na Câmara dos
Deputados.

2008 Lei da Televisão Pública
Criou a televisão pública brasileira, Empresa Brasileira de
Comunicação e dispôs para seu financiamento 10% das parcelas
do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.

(*): Nota - Projetos de lei ainda em tramitação. O PL 236 já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda

deliberação do Senado Federal para sanção pela Presidência da República. O PL 29, se encontra em estágio mais

atrasado, restando ainda sua tramitação pelas duas casas.

Como se pode depreender da Tabela II, dependendo do serviço de
comunicação audiovisual empregado, a nível do capital estrangeiro, a natureza das empresas, o
nível de concentração de mercado, os limites à publicidade e, ainda, as cotas de conteúdo
nacional, independente e educativo variam de acordo com o disposto em cada diploma legal.

Pode-se salientar ainda que no caso da distribuição de programações por
satélite aberto, o caso das parabólicas, não possui nenhum tipo de regulamentação e nem é
considerado serviço. No entanto, estimativas indicam haver mais de 20 milhões de parabólicas
instaladas e os mais de 20 canais existentes em um único satélite possuem programação com
publicidade diferenciada para esse tipo de telespectador.

4. CONCLUSÕES

O projeto de lei apresentado na Argentina é revolucionário para o setor
de comunicação audiovisual daquele país. O projeto busca dar um novo desenho a todos os
serviços hoje existentes, alguns, como por exemplo a televisão por assinatura, sem diploma legal
vigente. A proposição redivide o espectro radioelétrico de forma a incluir a sociedade civil como
prestador de serviços de radiodifusão e reserva canais de televisão aberta para o Poder Público,
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nos três níveis federativos, assim como para as Universidades. Questões como limite a capitais,
nacionais e estrangeiros, e de propriedade são tratadas de forma uniforme para todos os serviços,
ressalvadas especificidades. O projeto determina ainda uma análise concorrencial de modo a que
sejam estabelecidas as condições para que concessionárias de serviços públicos, empresas
naturalmente monopolistas, prestem serviços de comunicação audiovisual. Outra inovação é a
fixação de eventos de interesse nacional que terão sua comercialização com exclusividade sujeita a
condições especiais e que não poderão deixar de ser exibidas aberta e gratuitamente.

Em um mercado onde um grande grupo domina a mídia impressa, de
grande relevância como fonte de informação naquele país, e a TV por assinatura, procurou-se
induzir a competição estabelecendo-se o limite de 35% do total de assinantes para cada entidade.
Outra medida pró-competição é a análise, pelo sistema de defesa da concorrência, das condições
para a prestação de serviços audiovisuais por parte das concessionárias públicas. O
estabelecimento de percentuais em legislação tolhe a ação do órgão regulador e e diminui sua
força para induzir determinadas práticas e desenvolvimentos tecnológicos e de mercado. No
entanto, o Poder Executivo daquele país entendeu como necessária a fixação do valor do que
seria aceitável como poder significativo de mercado.

Igualmente, por ser um país de alegado pouco conteúdo nacional na
televisão por assinatura, inclusive com poucos canais de marca nacional, estabeleceu-se um limite
de participação ao capital estrangeiro em 30%, válido para todos os serviços. A medida insere-se
no intuito de fortalecer e incentivar a produção de conteúdos e de canais nacionais. Não obstante
a proteção, o país possui uma peculiaridade legal que poderá sobrepassar qualquer arcabouço
legislativo que se queira propor. O tratado assinado em 1992 com os EUA permite que empresas
com sede naquele país sejam consideradas como nacionais. Dessa forma, qualquer empresa
estrangeira que quiser operar na Argentina poderá se estabelecer nos EUA, perdendo eficácia,
assim, o limite a capitais estrangeiros.

O projeto promove os conteúdos nacionais assegurando janelas de
veiculação nos serviços audiovisuais para a produção local, regional, educativa, para crianças e,
ainda, para o cinema e exclusivos para a televisão. É proposta a substituição tributária para o
financiamento direto à produção por parte dos prestadores de serviços e, para financiar tanto a
produção quanto as entidades públicas e civis foi criada uma contribuição de intervenção no
domínio econômico que varia entre 0,5 e 5% do faturamento bruto das prestadoras.

Provavelmente por causa da excessiva concentração do mercado de
distribuição audiovisual daquele país, pela abrangência do projeto e pelas mudanças radicais que
se pretendem para o setor, o projeto é considerado extremamente polêmico e dificilmente será
aprovado sem alterações. O mesmo ocorre no Brasil, com o PL 29 que se encontra atualmente
sob intensas negociações na Câmara dos Deputados, e do PL 256 da Dep. Jandira Feghali que se
encontra parado há vários anos no Senado Federal. O redesenho do setor, visando a sua
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desverticalização, diminuição de sua concentração, aumento da competição e da pluralidade de
fontes de informação e de geração de conteúdo, tem provado ser extremamente difícil e
demorado.
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